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V roku 2018 vstúpilo do súťaže Red dot Award 8 610 
dizajnérov, agentúr a spoločností zo 45 krajín sveta. Z týchto 
vstupov si porota vybrala víťazné návrhy v 17 kategóriách. 
Red Dot Award za dizajn je jednou z najväčších 
svetových súťaží v oblasti dizajnu na svete. Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen začalo s oceňovaním 

kvalitného dizajnu v roku 1954. 
Odvtedy sa Red Dot Award stala 
medzinárodne uznávanou značkou 
kvality dizajnu. Vysoká kvalita, 
premyslenosť, presvedčivosť , kreativita 
- to sú kritériá, ktoré musia spĺňať 
projekty, aby obstáli pred porotou 
v celosvetovej súťaži Red Dot Award: 
Communication Design. Každoročne 
v nej víťazia dizajnéri z USA, Japonska, 
Taiwanu, Vietnamu, Južnej Korey, 
Brazílie, Číny, Ruska, ako aj krajín 
z celej Európy. Profesor Peter Zec, 
zakladateľ a generálny riaditeľ Red Dot 
Award, povedal o súťaži a ocenení: 
„Už viac ako 60 rokov poskytujeme 
dizajnérom, agentúram a firmám 
platformu na hodnotenie dobrého 
dizajnu. Tí, ktorí sa zúčastňujú súťaže 
Red Dot Award, si musia uvedomiť, 
že naši členovia poroty požadujú 
veľmi vysoké štandardy na všetky 
vstupy. To sa prejavuje v intenzívnych 
rozhovoroch a diskusiách, ktoré sa 
konajú, aby sa všetci odborníci zhodli 
na dobre podloženom rozhodnutí. 
Všetci tí, ktorí postupujú v náročnom 
rozhodovacom procese, aby získali Red 
Dot Award, majú všetky dôvody byť 
na seba hrdí, pretože porota udeľuje 
našu cenu len kvalitným projektom. 
To ma veľmi teší a laureátom k ich 
zaslúženému úspechu úprimne 
blahoželám.“ 

Red Dot Award: „Usmievaj sa 
a buď šťastný!“ Takéto posolstvo 
nesie séria riešenia obalovín Andrey 
Andreutti Pokornej pre kolekciu 27. 
cereálnych výrobkov z obilnín. Mlyn 

Kolárovo v Slovenskej republike je spoločnosť s 20-ročnými 
skúsenosťami v oblasti kvalitnej výroby a obchodu. Garantuje 
prvotriednu kvalitu svojich produktov. Obal vzbudzuje 
pozitívne emócie a dáva spotrebiteľom pocit priateľského 
optimizmu v každodennom živote. Slnko je symbolom 
života. Zrno symbolizuje zrod nového života, bohatstvo 

„Usmievaj sa a buď šťastný!“ 
V celosvetovej súťaži Red Dot Award: Communication Design 2018 zaujala svojím projektom 
dizajnérskeho riešenia obalov na cereálne výrobky. Počas niekoľkých dní odborníci preskúmali, 
prerokovali a vyhodnotili 8 610 medzinárodných projektov v oblasti komunikácie a Andrein projekt 
SUN VITAFLORA FLOUR v kategórii Obalový dizajn ocenili za  vysokú kvalitu dizajnu a tvorivý prínos. 

Kreatívne impulzy 

Andrea Andreutti Pokorná
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a zdravie. Názov produktu je umiestnený na etikete v tvare 
zrna. Rôznorodé štruktúry a farby pozadia v harmónii 
s prírodou ilustrujú ponuku rôznych chutí. Sú ľahko 
rozpoznateľné a navrhnuté tak, aby boli zamerané na 
spotrebiteľov. Obaly majú jednoduchú kompozíciu, čím 
dosahujú maximálny vizuálny dosah. Hravosť dizajnu 
je dôležitý prvok identity značky. 26. októbra 2018 
bol na slávnostnom odovzdávaní cien Red Dot Award 
počas noci návrhárov v Ewerku v Berlíne projekt SUN 
VITAFLORA FLOUR predstavený medzinárodným hosťom. 
Súčasťou programu bola vernisáž výstavy ocenených prác 
„Dizajn na scéne víťazov“, ktorá predstavuje celosvetový 
komunikačný dizajn. Ocenený projekt Andrey Andreutti 
Pokornej je prezentovaný aj v Medzinárodnej ročenke 
Komunikačný design 2018/2019, zverejnenej 15. novembra 
2018. Ročenka bude distribuovaná približne do 40 krajín. 

Sme hrdí na prácu našej špičkovej slovenskej dizajnérky, 
ktorej odbornosť, kreativitu, profesionalizmus a zmysel pre 
detail si všimli porotcovia nejednej súťaže. Preto sme si ani 
my nenechali ujsť rozhovor s ňou:

Ste úspešnou slovenskou dizajnérkou, ktorej dobrý 
chýr a sláva siahajú za hranice našej krajiny. Na konte 
máte veľa zaujímavých ocenení. To najnovšie ocenenie 
Red dot Award je z minulého mesiaca. 

Klient ma oslovil na spoluprácu pri veľmi zaujímavom 
projekte, vytvoriť novú kolekciu dizajnu obalov pre 
produkty Mlynu Kolárovo. Nadchla som sa výbornou 
kvalitou slovenského produktu. Projekt so širokým 
spektrom. Bolo to veľmi rozmanité a náročné zadanie. 
Dizajnovala som 27 cereálnych produktov začlenených 
do piatich kategórií. V hlave sa mi rodilo veľa kreatívnych 

riešení, s klientom sme spolupracovali veľmi intenzívne a 
otvorene. Obaly sú kombináciami mojich ilustrácií ľahko 
odlíšiteľné od konkurencie. Klasické, prémiové, naturálne, 
activ, all in múky. Veľmi zaujímavá výzva, od tvorby 
logotypov produktových radov až po ilustrácie ikon 
použitých na stranách obalov. Preto som chcela pracovať 
čo najinovatívnejšie. Projektu som venovala veľa energie 
aj času. Vyvíjanie riešení bolo inšpiratívne. A klient bol veľmi 
spokojný, dostávala som pozitívne ohlasy z brandže. Čo je 
najdôležitejšie, obaly majú dobrý ohlas u spotrebiteľov. 
Logickým vyústením bolo prihlásenie hotového projektu 
do súťaže s kreditom „Top medzi dizajnérskymi súťažami 
vo svete“ Red Dot Award. Chcela som, aby dizajn mojich 
cereálnych produktov hodnotili v najväčšej konkurencii, 
na svetovej úrovni. 

Práca kreatívnych tvorcov vo všeobecnosti a teda 
aj dizajnérov v dnešnej dobe nie je jednoduchá. 
Konkurencia je silná, nároky zákazníkov vysoké.  
Čo vám dala výhra? 

Samozrejme, prestížna výhra ma potešila. Je to osobné 
zadosťučinenie za prácu po nociach a energiu, ktorú som 
projektu odovzdala. K výzve sa dá pristupovať mnohými 
spôsobmi. Ja si nevyberám ten jednoduchý. Raz mi riaditeľ 
jednej z najväčších reklamných agentúr na Slovensku 
povedal, že každá moja práca je skvost. A ja som na to hrdá. 
Za každým projektom si stojím. Každý sa snažím spraviť čo 
najlepšie. Bolo príjemné odísť do Berlína, pozrieť si aktuálne 
dianie, aj výstavy. Odovzdávanie bolo veľkolepé a veľmi 
príjemné. Zoznámila som sa s novými priateľmi, s dizajnérmi 
z Japonska, Kórey, USA a Číny. Dokonca sme spolu urobili 
sériu happeningov v uliciach Berlína. Každý z nás pri tvorbe 
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akcií pracoval so svojimi ocenenými projektmi. 
Teraz pracujem na tvorbe nových kolekcií.

Kedy ste v sebe objavili talent pre kreativitu 
a zhodnotili svoje schopnosti ako vhodné pre cestu 
kreatívca - dizajnéra? 

Študovala som na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave u prof. Stanislava Stankociho, akademického 
maliara. V slovinskej Ljubljane u profesora Petra Skalara 
Dipl. Ing. Arch.. V ateliéri u doc. Zoltána Salamona, 
akad. architekta. Na Strednej umeleckopriemyselnej 
škole v Bratislave u akademického maliara Rudolfa Filu 
a u akad. maliara Milana Bočkaya, u akademického maliara 
Vladimíra Kordoša a akademického maliara Mariana Meška. 
Na „šupke“ sme boli vedení k tvoreniu kreatívnych riešení. 
Tie sme sa naučili zrealizovať vždy kvalitne. Osobnosti 
s veľkým O nás naučili individualizmu, art direktorskej práci, 
kreativite, produkcii aj marketingu. Samozrejmosťou bolo 
obhájiť si hotový projekt pred publikom. Nebáli sme sa veľa 
škicovať a premýšľať, ísť do experimentu. Nikdy som ani len 
neuvažovala, že by som robila niečo iné.

Na svojom konte máte: Worldstar 
Award for Packaging Excellence, USA 
– ocenenie, Gold Pack - 3 ocenenia,
Young Packaging – ocenenie, Tetra 
Pak Design of the Year – ocenenie, 
Najkrajšia kniha Slovenska - 5 ocenení 
a The Best Design - 2 ocenenia. Ktoré 
ocenenie z tohto veľkého množstva si 
najviac vážite a má pre vás najväčšiu 
hodnotu? 

Ako úplne prvá spomedzi slovenských 
dizajnérov v histórii som dostala svetové 
ocenenie za najlepší obalový dizajn 
sveta „Worldstar Award For Packaging 
Excellence“ . Bolo organizované 
spoločnosťou World Packaging 
Organization so sídlom v USA. Prestížna 
globálna súťaž o najlepší obal sveta. 
Presvedčila som porotu expertov, ktorá 
vyzdvihla môj projekt. Ocenenie som si 
prevzala osobne. V zámorí som stretla 
priateľov, ktorí ma nadchli smerom 
k tvorbe kníh a obalovému dizajnu.

S akým projektom konkrétne? 
Diplomovou prácou, ktorú som robila 

na Vysokej škole výtvarných umení. Mala 
názov „Jablkový darček“. Zabalila som 
všetko, čoho spoločný motív je jablko. 
Sledovala som jednu líniu - darčekové 
balenie pre všetky podoby použitia jabĺk - 
čerstvé, sušené, kompót, džem, čaj, mušt, 
víno, ocot, cukríky... Prácu som poňala 
komplexne, študovala som históriu, 
mytológiu aj symboliku a tieto súvislosti 
som využila vo vizuáloch a názvosloví 
produktov. Okrem packagingu som 
riešila celú korporátnu identitu a vizuálnu 
komunikáciu výrobcu. 

Ako sa začal váš kariérny príbeh? 
Počas študijného pobytu na vysokej 

škole Akademija za likovno umetnost v slovinskej Ljubljane 
som vytvorila projekt Vinske ceste Slovenije. Navrhla som 
logotyp, katalóg a všetko, čo súviselo s propagovaním 
vínnych oblastí. Práca sa páčila a neostalo len pri návrhu. 
To bol asi môj prvý zrealizovaný projekt.

Kde zbierate inšpiráciu pre svoju tvorbu a kreatívne 
nápady? 

Veľkú tvorivú slobodu pri práci považujem za najdôležitejšiu. 
A klienti mi dôverujú. Kreatívne briefy sú výsledkom 
dlhých rozhovorov s nimi. Často krát idem do neznáma, 
čo si vyžaduje klientovu plnú dôveru. S klientmi vznikajú 
osobné priateľstvá. Považujem za dôležité odovzdať im 
projekt vycizelovaný až do detailu. Preto som veľmi rada, 
keď pracujem s rovnako zmýšľajúcim klientom, ktorý to vie 
oceniť. Keď sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Vždy sa snažím, 
aby bola moja tvorba originálna.

Ako si vyberáte zákazky a ako k nim pristupujete 
z hľadiska tvorby? Trh ponúka široké portfólio 
produktov, či už v súvislosti s materiálom, cenovým 
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Za rozhovor poďakovala Zita Bukvová

rozpätím, kvalitou,... Aký dôraz kladiete pri svojich 
návrhoch na výber materiálu? Ktoré parametre sú 
pre Vás dôležité? 

Ku každému projektu sa dlho a zodpovedne pripravujem, 
s priateľmi o ňom dlho debatujeme. Keďže pracujem 
na rôznorodých projektoch, v sumarizácii sú rozdiely. 
Pri tvorbe kníh už na začiatku riešim typ papiera, či výber 
fotografií alebo ilustrácií. Pri packagingu je pre mňa dôležitá 
identita a čitateľnosť. A dôležité je dokonalé poznanie 
produktu. Práca dizajnéra sa skladá z niekoľkých fáz, z toho 
prvotná je dokonalé poznanie produktu. Dlhý čas zbieram 
informácie o projekte a potom veľa kreslím, skicujem, 
maľujem. Robím viac projektov kontinuálne.

Ako spolupracujete s tlačiarňami, ktoré dávajú Vašim 
návrhom hmotnú podobu a na základe akých kritérií si 
tlačiareň vôbec vyberáte? 

Veľa diskutujem s tlačiarmi pri zadávaní projektu i pri 
jeho realizácii. Pamätám si na projekt, kde sme v tlačiarni, 
mimochodom jednej z najkvalitnejších, tvorili projekt za 
pochodu. Navrhla som nové riešenia a tlačiari, knihári boli 

ochotní investovať čas na tvorenie. Na základe mnohých 
pokusov vyrobiť dielo k mojej úplnej spokojnosti, prišli na 
nové produkčné postupy. Veľa cestujem kvôli spoznávaniu 
nových a kreatívnych výrobcov. Nie každý má záujem 
podieľať sa na tvorbe inovatívnych projektov. Mnohí sa držia 
zaužívaných, bezpečných postupov. Táto cesta mi nie je 
blízka. Rada riskujem pre kvalitu veci, čo nie je v dnešnom 
svete komfortné. Idem až na hranu, som perfekcionista. 

Často krát projekt dozorujem až do odovzdania. Čas 
venovaný dôkladnej analýze a spracovávaniu projektu 
chcem kvalitne zúročiť. Vzdelávam sa nielen v dizajne, ale aj 
v oblasti nových materiálov a technologickom spracovaní. 
Rada spolupracujem s tlačiarňami, ktoré spĺňajú moje 
náročné požiadavky.

Ktoré dizajnérske projekty sú pre vás nezabudnuteľné 
a hlboko sa vryli do pamäti? 

V súťaži „Najkrajšia kniha Slovenska“ zarezonovali 
najmä grafické spracovania knižných monografií: Miroslav 
Cipár, Koloman Sokol a Robert Bielik. Pracovala som aj 
na dizajnoch kníh a monografií: Milan Laluha, Ladislav 
Guderna, Rudolf Krivoš, František Reichental, Jan Zoričák, 
Ildiko Pálová, Štepán Pala, Pablo Picasso, Andy Warhol... 
Ale spolupracujem aj s divadlami, vinármi, mobilnými 
operátormi, s galériami, firmami, alebo aj vydavateľstvami 
doma i v zahraničí.

Je známe, že ste navrhli niekoľko krásnych knižných 
produktov, ale veľký úspech už dlhodobo žnete aj 

v oblasti obalov. K čomu 
inklinujete viac a prečo? 

Venujem sa obalovému 
a knižnému dizajnu, 
tvorbe vizuálnych 
identít a komunikácie, 
experimentovaniu 
s prepájaním týchto oblastí, 
z ktorých vznikajú logotypy, 
etikety, webstránky, katalógy, 
vizuály, plagáty, alebo 
ilustrácie. Niekedy sa tieto 
oblasti prelínajú, alebo aj 
splývajú. Každá práca je 
pre mňa zaujímavá: vizuál, 
logotyp, či ilustrácia. Rada som 
pracovala na dizajnérskom 
spracovaní monografie Robert 
Bielik. Chcela som, aby bola 
kompozične spracovaná veľmi 
sofistikovane a premyslene. 
Získala som ocenenie v súťaži 
Najkrajšia kniha Slovenska. 
Z ocenení sa vždy poteším, 
ale pre mňa sú najdôležitejšie 
ohlasy klientov a trhu. Keď 
môjmu klientovi stúpajú 
úrovne predaja, alebo knihu, 
ktorú som dizajnovala, už 
nikto nemôže kúpiť, pretože je 
už vypredaná.

Na čo by dizajnéri nemali 
zabúdať pri svojej práci? 

Máte recept na úspech, po ktorom každý túži? 
Porozumieť klientovi. Nastaviť správne parametre hneď 

na začiatku tvorby. Do každého projektu ísť naplno.
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